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Debatterer kvotesystemet i Oslo:

– Sjark åten viktig for
å rekruttere ungdom
Fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune,
Ingelin Noresjø (KrF), ønsker ikke endringer for
sjark åten når framtidens kvotesystem skal
bestemmes.
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– Sjark ske åten er viktig
for rekruttering av ungdom
til næringen. Derfor ønsker
vi å skjerme den minste fartøy åten, for å sikre at økte kvotepriser ikke skal bli en
hindring for ungdommen.
Fylkesråden deltok i ettermiddag på Oslo-møtet der framtidens kvotesystem ble
diskutert, i regi av Vest-Finnmark regionråd. Hun er bekymret for at endringene
som foreslås skal rokke ved rettssystemet som i dag nnes innen skeriene.
Hun poengterte at det ikke er mulig å både få økt effektivitet for fartøyeiere, og
samtidig bygge lokalsamfunn. Samtidig var hun opptatt av at systemet må oppleves
som rettferdig både for samfunnet generelt og lokalsamfunnene. Hun er heller ikke
tilhenger av det hun oppfatter som en privatisering i skeriene.
Hun kunne fortelle forsamlingen at Nordland fylke mener at skeressursene skal
være fellesskapets eiendom i en evighetspolitikk, og at målet er størst mulig
verdiskaping.
Når det gjelder spørsmålet om strukturering av den minste fartøygruppen, båter
under 11 meter, kunne hun fortelle at Nordland fylke har halvparten av de minste
båtene. Fylkets politikk er derfor å skjerme denne fartøygruppen før andre grupper
slås sammen.
Hun poengterte dessuten at det er departementets oppgave å komme med
alternativer, noe hun mener dagens regjering ikke gir. Det gis ikke reelle
alternativer, mener hun.
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